COMUNICADO DE IMPRENSA
Para divulgação imediata

São Jose, Costa Rica, 13 de março de 2017
A Assembleia Legislativa da Costa Rica será a sede do 2º Encoentro da Rede de
Parlamento Aberto do ParlAmericas
O ParlAmericas, em parceria com a Assembleia Legislativa da Costa Rica, realizará o 2º
Encontro da Rede de Parlamento Aberto, Fortalecendo os laços entre a cidadania e os
poderes legislativos, na quinta-feira 16 e sexta-feira 17 de março, com a participação de
delegações parlamentares de mais de 20 países das Américas e do Caribe.
Um dos principais objetivos da reunião será continuar a implementação do Roteiro para a
Abertura Legislativa do ParlAmericas, através de reflexões sobre a participação e
envolvimento dos cidadãos na função legislativa. Assim, as e os delegadas(os) buscarão
identificar mecanismos e analisarão casos e experiências que poderão ser replicados em suas
respectivas assembleias nacionais para garantir oportunidades de colaboração e co-criação
no trabalho parlamentar.
As e os especialistas convidados irão apresentar os padrões da Aliança para o Governo
Aberto em relação a sua nova política legislativa e os processos de co-criação e participação
cidadã. Também será discutido os principais aspectos mais importantes das leis sobre acesso
à informação pública e aos órgãos garantizadores, para que as e os delegadas(os) possam
identificar ações prioritárias pertinentes em seus respectivos países.
O encontro será precedido por uma sessão de treinamento em redes sociais na quarta-feira,
dia 15 de março, que apresentará ferramentas e estratégias uteis para promover a
participação dos cidadãos. Na quinta-feira, dia 16 de março, será a abertura oficial da reunião
no Salão de Expresidentes e Expresidentas da Assembleia Legislativa. Durante a reunião será
assinado um memorando de entendimento entre o ParlAmericas e a Rede Latino-Americana
de Transparência Legislativa, uma rede de 19 organizações da sociedade civil na América
Latina.
Para verificar outras atualizações sobre o encontro, consulte a agenda da reunião e siga a
hashtag dessa atividade #OPN2017.

***
O ParlAmericas é a rede de legislaturas nacionais dos Estados membros da Organização dos Estados
Americanos (OEA). Funciona como um fórum independente para as e os parlamentares das Américas e do
Caribe comprometidos com o diálogo político cooperativo e a participação no sistema interamericano. Para
mais informações, visite www.parlamericas.org.

